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4.8

Maasmechelen

4.8.1

ruimtelijke analyse

SITUERING

In sterk contrast met de zeer lage bezetting van de wijk tot de jaren 80 (zie topografische kaart van
1985) staat de huidige verdichtingdynamiek van de wijk (zie orthofoto van 2005), opgestart met de
reconversie van de mijnsites en de inbreng van nieuwe economische activiteiten in de omgeving
(outletcenter). De zeer goede aansluiting van de wijk op de autosnelweg is een van de redenen voor
de nieuwe verdichtingdynamiek.

BEBOUWDE RUIMTE

De recentere gebouwen in de wijk zijn meestal eengezinswoningen. Bij recentere ontwikkelingen
binnen de wijk duiken ook een aantal kleine appartementsgebouwen op (zie ook de statistische analyse
4.2.4). De woontypologieën sinds de nieuwe generatie zijn dus gevarieerder. Het gebied kan in twee
zones onderverdeeld worden: de noordelijke zone is gekenmerkt door densere woonbebouwing
langs de straat (zijwoningen en lintbebouwing), het zuidelijke - recenter ontwikkelde - gebied door
eengezinswoningen.
De voorzieningen in de wijk zijn beperkt aanwezig, dit omwille van de korte afstand tot de kern van
de gemeente (zie hiervoor het liggingsplan). Door de sterke verdichting tussen 1980 en vandaag (zie
ook statistische analyse 4.2.4 punt ‘verdeling woningen naar bouwjaar’) is de behoefte aan lokale
voorzieningneg stegen, maar binnen de wijk zijn weinig nieuwe voorzieningen te vinden.
Opvallen in het ontwikkelingspatroon van de wijk is de geleidelijke opvulling van de nog lege
terreinen in de wijk (zie kaart ‘ouderdom bebouwing’): tussen de oudere bebouwingen van de jaren
1960 en 1970 worden nieuwe woningen gebouwd. Het globale straatbeeld vertoont dus een menging
van bebouwing uit verschillende tijdperiodes (zie ook sleutelbeelden).

ONBEBOUWDE RUIMTE

Kenmerkend voor deze wijk is de diepte van de percelen. In de noordelijke bouwblokken van het
studiegebied liggen kavels met een gemiddelde breedte van 11 m en een diepte van 85 m (zie kaart
‘percelen’). Door de onefficiënte breedte/diepte-verhouding bleven grote oppervlaktes binnen het
bouwblok onbebouwd.
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4.7.2

demografische analyse

DE WOONBELEVING SENSU LATO

DE RESPONDENTEN

sociale en fysieke omgeving

R1: Man, 36 jaar, heeft vrouw van 35 en zijn beiden afkomstig uit Maasmechelen; 2 thuiswonende
kinderen van 18 en 14; hij stratenmaker, zij poetsvrouw; hebben geen auto; perceelsgrootte: 500
m²; wonen hier 12 jaar; ouderdom woning: 15 jaar.

De verkaveling is een homogeen vrij gelijkmatig orthogonaal opgebouwd geheel. Ten tijde van de
mijnen woonden de mijnarbeiders vooral in de ‘cités’ in de onmiddellijke buurt van de mijnen,
doch ook in deze verkaveling werden in de jaren 1960-1970 woningen neergepoot voor de mijnarbeiders. Verschillende van die woningen zijn ondertussen afgebroken en herbouwd, doch een deel
staat er nog steeds en is van minderwaardige kwaliteit. In de decennia hierna werd systematisch
verder verkaveld en kwamen er nieuwe sociale (koop)woningen gebouw door Kleine Landeigendom en particulier gebouwde woningen waarvoor een sociale lening verstrekt werd bij. De kinderen van de mijnarbeiders uit de meer noordelijk gelegen tuinwijken kwamen zich dan hier settelen.
De tweede en derde generatie Italianen en Turken zijn hier vandaag vooral aanwezig. In de meest
recente periode kwamen rijke Nederlanders naar deze contreien afgezakt en vestigden zich aan de
westelijke bosrijke rand van de verkaveling op grotere percelen, ook de resterende open plaatsen in
de oorspronkelijke verkaveling werden nu opgevuld met grotere huizen en appartementen. Hierdoor gingen de vastgoed- en grondprijzen in de gehele verkaveling sterk de hoogte in. Deze evoluties zorgden voor een hedendaags zeer heterogene samenstelling van de buurt, zowel naar afkomst
als naar inkomen. De bewoners zelf zien ook 3 types woningen in de verkaveling: de sociale woningen en de gewone ‘werkmanshuizen’, de iets grotere vaak alleenstaande woningen van de
‘nieuwe’ bewoners alsook van de lokale meer gegoede bewoners, en dan tenslotte de grote villa’s
van de rijke Nederlanders aan de bosrijke rand van de verkaveling.

R2: Vrouw, 36 jaar, heeft man van 33 jaar en zijn afkomstig uit Beek en Maasmechelen; 3 thuiswonende kinderen van 10, 7 en 4; zij werkt in een carwash en hij is arbeider in een fabriek in de
buurt; hebben 1 auto; perceelsgrootte: 600 m²; wonen hier 4 jaar; ouderdom woning: 4 jaar.
R3: Man en vrouw, 36 en 34 jaar en beiden afkomstig uit Maasmechelen; 2 thuiswonende kinderen
van 10 en 12 jaar; hij arbeider, zij lerares; hebben 1 auto; perceelsgrootte: 700m²; wonen hier 8
jaar; ouderdom woning: 8 jaar.
R4: Vrouw, 77 jaar, is sinds 4 jaar weduwe en is afkomstig uit Nederland; 2 uithuizige kinderen
van 48 en 52 jaar; in pensioen; heeft 1 auto; perceelsgrootte: 1600 m²; woont hier 8 jaar; ouderdom
woning: 8 jaar.
R5: Vrouw, 47 jaar, heeft man van 47 en zijn beiden afkomstig uit Maasmechelen; 1 thuiswonend
kind van 23 jaar; baten een eethuis uit in de verkaveling; hebben 1 auto; perceelsgrootte: 600 m²;
wonen hier 17 jaar; ouderdom woning: 17 jaar.
R6: Vrouw, 40 jaar, heeft man van 43 en zijn afkomstig uit Maasmechelen en Dilsen; geen kinderen; zij lerares, hij architect, hebben 2 auto’s; perceelsgrootte: 1200 m²; wonen hier 12 jaar; ouderdom woning: 12 jaar.

DE WOONWIJK

De woonwijk is gelegen aan de rand van Maasmechelen en is zo’n 130 ha groot. Meer dan de helft
van de woningen zijn gebouwd na 1981, wat het een relatief jonge verkaveling maakt, en zijn in
belangrijke mate halfopen bebouwing met een relatief groot aandeel appartementen. We merken
een grote fractie middelgrote woningen (55-85m²), maar eveneens een significant aandeel grote
woningen (>125m²). Opmerkelijk is het grote aandeel huishoudens dat geen eigen tuin bezit en het
grote aandeel dat slechts een kleine tuin (<50m²) bezit. In de verkaveling wonen vooral gehuwde
gezinnen met kinderen en het aandeel met 2 voltijdse inkomens is het grootst, doch ook een relatief
grote groep dat van slechts één vervangingsinkomen leeft is te bemerken. Ongeveer een 15% van
de verkavelingbewoners heeft geen auto en is aangewezen op het openbaar vervoer. De gemiddelde
leeftijd is er met 49,8 jaar relatief jong. Niets wijst er op dat een noemenswaardig aandeel woningen in de nabije toekomst op de markt zal komen.

De respondenten wonen allen zeer graag in de verkaveling en hebben goede sociale contacten met
de buren. Eén respondent wiens familie enkele jaren geleden naar Italië verhuisde is hier zelfs alleen met zijn vrouw achter gebleven, omdat hij hier zeer graag woont. Vooral in de dichter bebouwde buurten (waaronder de sociale woonwijk) lijkt het sociaal contact veel intenser, daar worden in de zomer buurtbarbecues georganiseerd. Niemand van de bewoners heeft problemen met de
multiculturaliteit in zijn straat of buurt. Op een schooltje in de verkaveling krijgen de kinderen Italiaans en enkele van de respondenten vinden dit positief. Eén respondent woont als enigste Belg
tussen Spanjaarden, Italianen, Polen en Turken en heeft hiermee goede sociale contacten. Vaak terugkerend element is echter wel dat het zeer belangrijk is dat zij allen vlot Nederlands spreken en
begrijpen (het zijn dan immers ook meestal de tweede en derde generaties die hier wonen en dus
Belg zijn). De recentere komst van ‘nieuwe’ Turken die minder goed integreren wordt door sommigen veel minder geapprecieerd, ook door hen die bijvoorbeeld van Italiaanse of Poolse afkomst
zijn. Zij vinden de rijke buurt aan de rand van de verkaveling ‘redelijk doods’. Alle respondenten
voelen zich veilig in de buurt. Er is een duidelijke dynamiek in de verkaveling te merken, er worden nog veel nieuwe woningen (i.e. meergezinswoningen en appartementen) gebouwd. De zeer
oude woningen komen vandaag te koop te staan voor hoge prijzen (150.000 tot 175.000 €) en maken uiteindelijk plaats voor nieuwbouwappartementen.

voorzieningenaanbod
Over het lokale voorzieningenaanbod is men zeer tevreden. Alles is op wandel- of fietsafstand voor
de respondenten wat de dagelijkse behoefte betreft aan winkels, diensten, school en sociale voorzieningen. Ook voor ontspanning wordt vaak de fiets genomen: sporthal, voetbalterrein en zwembad zijn allen in de onmiddellijke omgeving. De respondenten zijn ook allen opgezet met het nabije
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‘Maasmechelen Village’ en ‘M2’, twee winkel- en shoppingcentra in de buurt van de vroegere
mijnsite gebouwd. Wat zij wel betreuren is het stopzetten van het gratis busvervoer tussen beide
centra. Enkel over de groenvoorziening en het aanbod aan speelpleintjes (in combinatie met de
vaak kleine tuinen van de respondenten) is men eerder ontevreden.

evoluties
De respondenten die hier al het langst woonden en uit de onmiddellijke omgeving kwamen, hebben
veel van de groene omgeving zien wijken voor grotere nieuwe huizen. Ze beseffen dat dit ‘nog lang
niet gedaan is’. Doorgaans lijkt men weinig problemen te hebben met de ‘verstedelijkingsdruk’ in
de verkaveling. De respondenten uit de oudere ‘gewone’ buurten stellen zich wel duidelijke vragen
bij de toegankelijkheid van een bouwgrond of woning voor de kinderen. Zij rekenen op de sociale
huisvestingsmaatschappij Kleine Landeigendom om hier een actieve rol in te spelen. Zij staan
doorgaans negatief tegenover de komst van ‘niet-belgen’ (i.e. de rijke Nederlanders) naar de verkaveling, ‘die alles opkopen en de prijzen de hoogte in jagen’. Een respondent heeft weet van iemand
die een woning bouwde van 2 miljoen oude Belgische franken met een sociale lening, en deze recent verkocht voor 9 miljoen (Belgische frank).

DE WOONBELEVING SENSU STRICTO

woongeschiedenis
De respondenten uit de ‘gewone’ huizen zijn afkomstig uit Maasmechelen en waren op zoek naar
een bouwgrond in de onmiddellijke omgeving die tevens rustig gelegen was, maar toch dichtbij
alles. Sommigen onder hen zijn reeds een aantal keer verhuisd in de ruimere omgeving alvorens
hier te komen wonen, maar zijn er allen van overtuigd dat dít het nu wel is. De rijkere respondenten
kwamen hier wonen daar zij op zoek waren naar een grote bouwgrond gelegen in het groen. De
nabijheid van voorzieningen was voor hen geen must, maar is ‘mooi meegenomen’. Zij kwamen
hier op latere leeftijd wonen dan de andere respondenten, daar zij eerst financieel vermogen opbouwden om dit vervolgens te investeren in de bouw van een ruime villa. De Nederlandse respondent zegt hier te komen wonen, zoals vele andere Nederlanders, door de korte afstand tot Nederland en het beschikbaar zijn van grote percelen.

toekomst
Eén respondent heeft aandacht besteed aan het ouder worden bij het zoeken naar een nieuwe woning, hij kocht een sociale woning waarbij alles op het gelijkvloers was. Een andere respondent uit
de ‘gewone’ buurt wou bij het bouwen van zijn woning alles op het gelijkvloers, omdat hij toen al
gepland had van hier voorgoed te blijven wonen, maar de geldende voorschriften verplichtten hem
om in minimum twee bouwlagen te bouwen. De oudere respondent heeft bij het bouwen van haar
villa aandacht geschonken aan de afstemming op een oudere leeftijd, omdat zij en haar man toen al
halverwege de 60 waren. De bovenverdieping heeft 2 slaapkamers, een badkamer en een toilet voor
de gasten en voor de kleinkinderen wanneer zij op bezoek komen/kwamen. Alle respondenten, op
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de oudste na, zijn gepland van hier zo lang mogelijk te blijven wonen, ook wanneer de gezondheid
achteruit gaat of de kinderen het huis uit zijn. Twee respondenten, die een kleine tot middelgrote
woning hadden, spraken over een definitieve woonmogelijkheid voor de kinderen in het eigen huis,
eventueel door ‘bij te bouwen’. Geen van beiden had reeds over ‘kangoeroewonen’ gehoord. De
oudste respondent stelt zich duidelijke vragen bij haar woontoekomst. Sinds haar man gestorven is,
is het huis en de tuin te groot geworden en kan zij dit ook zelf niet meer onderhouden. Ze voelt aan
dat ze binnenkort een andere oplossing zal moeten zoeken en het huis verkopen. Hulp en zorg van
de kinderen is niet mogelijk, omdat zij ofwel in Nederland wonen ofwel een druk zakenleven hebben. De respondent betreurt de afwezigheid van woonvormen voor oudere mensen in de nabije
omgeving. Ze heeft het hierbij zéker niet over een bejaardenhome, maar over groepsgewijs georganiseerde woningen of appartementen, die niet te klein zijn (i.e. >55m²) en waar de hulp en zorg
vooral van de andere bewoners komt, eventueel bijgestaan door professionele zorg, “maar dit is
zeker geen vereiste vind ik, mensen komen al een hele stap vooruit wanneer zij gewoon elkaar helpen”. De betreffende respondent betreurt de karige hulp (bijvoorbeeld om het gras te maaien of de
hond uit te laten) die ze krijgt/kan krijgen van de buren.

woonkost
De respondenten vinden hun woonkost allen zeer ok, vooral als men bekijkt wat men er voor in de
plaats krijgt. Voor de respondenten uit de ‘gewone’ buurt dit betreft gemiddeld een 15 % van het
netto gezinsinkomen. Men is zich duidelijk bewust van de enorme meerwaarde die de grondgebonden woning doorheen de tijd gekregen heeft, hoewel hierbij eerder negatief naar de komst van de
rijke Nederlanders verwezen wordt. De gemiddelde prijs voor een huis uit hun buurt bedraagt tussen de € 150.000 en € 200.000. Niemand heeft speciale plannen wanneer de lening afbetaald is. De
rijke respondenten zien de waarde van hun woning vooral gewaarborgd door de bosrijke omgeving,
die sterk contrasteert met de rest van de verkaveling. De prijzen van de woningen van de respondenten schommelen rond de € 500.000, “en dit is nog weinig in vergelijking met de andere woningen”.

DE MOBILITEIT

De verkaveling is uitermate vlot en goed bereikbaar met de auto. Het openbaar vervoer is teleurstellend volgens de meeste respondenten uit de ‘gewone’ buurten, men moet gemiddeld 10 of 15
min. stappen alvorens een bushalte tegen te komen, die vooral op de ‘grote baan’ liggen ten noorden van de verkaveling. Enkel de belbus passeert op regelmatig verspreide punten in de verkaveling. Omdat 15% van de bewoners geen auto hebben, is dit toch wel problematisch. De rijkere respondenten hebben hier geen last van want zij maken geen gebruik van het openbaar vervoer. Naar
de voorzieningen en diensten en ontspanningsmogelijkheden wordt vaak de fiets genomen, ook
door de rijkere respondenten.
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DE RUIMTELIJKE ORDENING

De respondenten kwamen niet in contact met projectontwikkelaars of grote verkavelaars, enkel de
sociale huisvestingsmaatschappij Kleine Landeigendom is de enige grote bouwer in de verkaveling.
Doorgaans kochten de respondenten hun grond en/of woning van een particulier of van een eigenaar die een groot perceel liet verkavelen in een aantal kleinere. Opvallend is het geldende voorschrift in sommige buurten (niet in de sociale wijk) dat verplicht tot minimum twee bouwlagen.
Hierdoor werden de laatste jaren veel appartementen met 3 of 4 bouwlagen gebouwd, en recent ook
grote woningen die door een 3-tal huishoudens bewoond worden (i.e. meergezinswoningen). Een
aantal respondenten vragen zich ook af hoe lang de kap van de bossen ten voordele van grote villa’s nog zal doorgaan. Geen speciale stedenbouwkundige verordeningen zijn van toepassing. Van
een geldend BPA/RUP zijn de respondenten niet op de hoogte en weten ook niet wat ze betekenen,
zo ook voor het (gemeentelijk) ruimtelijk structuurplan. Van een herverkavelingsplan hebben de
bewoners eveneens nog nooit gehoord. Dat de respondenten hun verkaveling, en dus hun buurt,
merendeels in stedelijk gebied ligt, zegt hen eveneens weinig. Er is een duidelijke onvertrouwdheid
te merken met het huidige planningsera en haar geldende instrumenten, alsook met de huidige projectmatige manier van werken bij het realiseren van verkavelingen.

NIEUWE WOONCONCEPTEN EN TOEKOMSTIGE SCENARIO’S

De respondent ziet er eigenlijk de weerspiegeling van de huidige buurt in, maar dan aangepast aan
de oudere leeftijd van haar bewoners. Dit strookt met de reële inhoud van het concept. De andere
respondent uit dezelfde rijkere buurt zegt hier tot op zekere hoogte ook wel voor te vinden te zijn,
maar “het mag niet te afgesloten zijn”. Er is een duidelijke behoefte te merken om in het dagelijks
leven nog andere mensen te ontmoeten, hoewel zij er zich van bewust is dat dit sterk kan veranderen met het ouder worden. De overige respondenten herhalen dat ze in dezelfde buurt willen blijven
wonen en onder geen elk beding willen verhuizen op latere leeftijd, of ze vinden het concept maar
niks. Een enkele respondent associeert dit concept onmiddellijk met ‘mensen met een dik pensioen’.
de ‘tuingroep’
Dit lijkt niemand van de respondenten aan te spreken, resolute afwijzingen overstijgen de enkele
twijfelgevallen. Bij deze laatste is het dan wel de idee van een grotere tuin die aanspreekt, omdat de
eigen tuin te klein is en andere groenvoorzieningen of pleintjes in de buurt ontbreken. Daarom lijkt
de cul-de-sac met een aantal woningen met kleine tuin rond een centraal semi-publiek groen plein
wel een potentie voor sommige buurten in de verkaveling. Met de eigen kinderen of familie, die
veelal in de nabije omgeving wonen, zouden enkele respondenten dit dan weer wel zien gebeuren.
de ‘privaat beheerde buurt’
De meerderheid van de respondenten ziet het nut niet in van dit woonconcept. De anderen stellen
zich geen vragen en vinden dit maar niks.

het draagvlak voor de woonconcepten
de ‘kangoeroewoning’
Dit lijkt een goede kanshebber voor de verkaveling, temeer daar in de meeste buurten een verplichting geldt om in minimum twee bouwlagen te bouwen. De meergezinswoningen met verschillende
ingang voor de gezinnen lijkt hier al zeer sterk op. De respondenten willen bovendien ook bijna
allen koste wat het kost in deze verkaveling/buurt blijven wonen, en hopen doorgaans ook hetzelfde voor de kinderen. Twee respondenten haalden dit type wonen – maar niet met zoveel woorden
en die benaming – trouwens zelf reeds aan. Opvallend is wel dat de rijke respondenten die in een
ruime villa wonen, hier juist niet echt toe bereid zijn.
de ‘zorgwoning’
Dit werd algemeen twijfelachtig onthaald, daar men zich de kostprijs en haalbaarheid van dit concept afvraagt. Vooral in de sociale wijk lijkt men ervan overtuigd dat de buren tot op een bepaald
niveau hier een belangrijke rol kunnen spelen inzake hulp en verzorging, bovendien is bij de meeste van deze sociale (koop)woningen alles op het gelijkvloers, dus “die zorgwoning daarin zullen ze
hier wel niet geïnteresseerd zijn”. Eén van de rijkere respondenten wiens man architect is, wist te
vertellen dat hij dit zou ‘vervloeken’ en dus zeker niet aangewezen is in hun geval, “en ik denk ook
niet bij de andere bewoners van deze buurt”. De oudste respondent die zich gedwongen voelt heel
binnenkort te verhuizen ziet dit ook zeker niet als een oplossing, het lijkt ‘veel te benauwend’ en is
“toch echt wel voor als je praktisch zelf niéts meer kan, en dan wil ik niemand van mijn familie
daarmee tot last zijn”. We kunnen hier besluiten dat het inplanten van ‘vaste’ zorgwoningen in de
verkaveling, i.e. goedkope bejaardenhuizen of serviceflats in het groen, sterker aangewezen is.

de omkaderende scenario’s
In deze case lijkt het scenario verdichting zich vanzelf te voltrekken, ‘verluchting’ met betrekking
tot het creëren van een aantal open groene ruimtes per groepsgewijs georganiseerde woningen, lijkt
eerder aangewezen. De ‘kangoeroewoning’ en de meergezinswoning als ‘speciale’ vorm van verdichting lijkt een goede insteek in deze verkaveling. De gehechtheid van de bewoners aan hun
woonomgeving heeft betrekking op de sociale en praktische kant. Dit voorgaande geldt niet voor
de rijkere beboste rand van de verkaveling.
Het gemeenschappelijk bezit en gebruik van een tuin wordt afgeschreven, tenzij in enkele gevallen
met kinderen of familie. Belangrijk lijkt nog het inplanten van zorgfuncties in de vorm van aangepaste woongelegenheden in de verkaveling, alsook het gelijkmatig verspreiden van nieuwe bushaltes over de verschillende buurten. Het groepswonen lijkt de meeste potentie te hebben bij de bewoners van de sociale wijk.

de ‘pensioenwijk’
Dit lijkt voor de oudste respondent zeer aantrekkelijk. Het gevoel in een gewone wijk te wonen,
maar toch met mensen die veel tijd hebben voor elkaar en die elkaar verstaan, komt hier naar voor.
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4.7.3

analyse markt

latie komen. Niet bij die categorie waarvan de vrouw nooit gewerkt heeft. Bij hen is het: ‘laat
mij maar hier mijn jaren uitdoen’.”

TRENDS

•

Grote villa’s worden ook in Maasmechelen gekocht “door Nederlanders van Nederlanders.”

•

Kangoeroewoningen: er wordt volgens respondent veel over gepraat, maar hij kent geen realisaties. Waarom niet? Respondent: “Prijs, stedenbouw en bij je schoonmoeder wonen …”. Respondent merkt via de bankactiviteiten wel een toename en investeringen in de thuisverpleging:
“Daar waar ze vroeger alleen werkten, zie je nu samenwerkingen ontstaan van 3 of 4 mensen.
Ze vestigen zich in de omgeving. De cultuur van thuis wonen is hier dominant. En de thuisverplegers komen er dus naartoe. Want uw (groot)moeder in een rusthuis steken is bij Turkse en
Italiaanse gezinnen ‘not done’. Als het niet meer gaat wordt het opgelost via inwoning.”

bevolking
•

Respondent “Wat zien we in het oudere deel van het gebied met vooral halfopen bebouwing
zien, is dat vader en moeder alleen in de woning blijven. Als ze overlijden worden de woningen
ingenomen door een familielid of ze wordt verkocht. De woningen komen op de markt ofwel na
sterfgeval of na echtscheiding. Ze staan op 5 à 8 are, soms iets kleiner. Doorgaans halfopen
bebouwing, met 3 meter naast het huis (oprit). De woningen staan eigenlijk wel behoorlijk
dicht op elkaar. Ze worden door jonge mensen gekocht die daarin heel veel verbouwingen
doen. Het zijn woningen met zeer lage KI’s. […] Ik heb nog niet meegemaakt dat mensen een
huis verlaten voor een appartement. Mensen zijn veel te gehecht aan hun woning. Ze willen
daar niet uit. Wat je ziet als het niet meer gaat is dat de kinderen komen inwonen of dat de ouder bij de kinderen gaat logeren.”

•

Respondent stelt dat er in Maasmechelen uiteraard een publiek voor appartementen is, maar
niet in deze wijk.

•

De woningen die vrij komen worden ingenomen door jonge koppels tussen 25 en 35 jaar, die
een woning zoeken en die aan een heel gunstige prijs kunnen kopen. En er dan heel veel zelf in
doen om de woning zo goedkoop mogelijk te houden. “De meeste mensen zijn, 32, 33 jaar, die
een eerste woning kopen; goedkoop, maar met werk aan: weinig sanitair, centrale verwarming
is er ook bijna nooit. Soms zijn de toiletten nog buiten. […] Er zijn er in de jaren 1960 ook nog
zo gebouwd. Bij mijn grootouders is het ook nog maar 15-20 jaar geleden verbouwd. Dus er is
meestal nog veel werk aan. […] Feit is dat die woningen zeer gegeerd zijn. En een eind verder
heb je de cité, gebouwd in dezelfde periode. Ook die woningen zijn zeer gegeerd. Zelfde kwaliteitscategorie, zelfde prijscategorie. Ramen zijn niet in orde, centrale verwarming is er niet. Er
moet nieuwe keuken in gestoken worden. Maar voor ons klanten zitten die in de goede prijsklasse. Dat gaat nog.” Het zijn doorgaans ‘anderhalf verdieners’: man werkt; vrouw werkt
deeltijds. Het zijn lokale mensen. De klanten komen uit Maasmechelen.

•

Respondent vindt niet dat de mensen zich beter voorbereiden om hun oude dag. “Je moet weten, het gaat nog om generaties waar de man werkte en de vrouw niet. De vrouwen blijven
meestal ook langer leven. Dus zonder de inkomsten van de man. Er is altijd het gevoel, van
mocht er iets gebeuren dan is er nog die woning. Ik woon gratis en met € 1.000 à € 1.200 kan
ik rondkomen. Alle veranderingen zijn te groot of te moeilijk.”

•

Respondent ziet vooral meer roulatie op de markt komen wanneer de tweeverdieners hun woning met te grote tuin op de markt brengen. Ze hebben de tijd niet om die te onderhouden. “Ik
heb klanten, twee kinderen. Ik zie dat de tuin niet altijd in orde is. Er is een probleem. Ik denk
dat veel van die PWA-cheques daarvoor gebruikt worden. Maar de tuin laten doen, is ook niet
altijd alles. Maar deze problematiek zal zich pas ten volle uiten met de generatie die volgt op
de eerste. Ik heb onlangs een koppel over de vloer had om te verkopen. Zij is zelfstandig kapster, hij is weinig thuis. Jonge 40-ers. Hebben daar een grote villa (400 m²) neergezet met grote tuin. Willen verkopen want hebben geen tijd om er mee bezig te zijn. Die categorie (tweeverdieners, grote huizen, … vooral de ervaring van het leven in het grote huis), daar zal meer rou-
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aanbod
•

Respondent meldt geen specifieke ontwikkelingen inzake aanbod in Mariakerke (zie idem dito
gemeentelijke ambtenaren).

BELEIDSASPECTEN

•

De ontwikkeling van Maasmechelen Village heeft geen effect voor de wijk. Respondent “Dit
zal eerder in de villawijken zijn. Daar heb je trouwens ook de Nederlanders. Maasmechelen
heeft wel meer aantrek dan vroeger. Een gevolg van de algemene marketing en het aantrekken
van toerisme. Anderzijds iemand die in de Village werkt en die in Genk of Opglabeek woont,
dat is 15 min., die komt hier niet wonen.”

•

Maasmechelen is twee grote verkavelingen aan het voorbereiden.
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4.7.4

analyse lokaal beleid

PLANNINGSCONTEXT

gewestplan
De case is voor het grootste deel gelegen in woongebied. Enkele binnengebieden zijn gelegen in
woonuitbreidingsgebied, één in een gebied voor dagrecreatie. Sportvoorzieningen en een school
zijn respectievelijk bestemd als gebied voor dagrecreatie en gebied voor gemeenschapsvoorzieningen.

bijzondere plannen van aanleg
De case is gelegen in volgende BPA’s.
•

Oude Baan, K.B. 08/10/1959, gewijzigd bij K.B. 11/12/1981 en M.B. 8/12/1986;
Het oorspronkelijke plan is gedeeltelijk opgeheven.

•

Proosterbos, K.B. 24/06/19??, gewijzigd bij K.B. 24/03/1959, 15/04/1960, 13/02/1974 en
M.B. 8/07/1983 en 11/09/1991
Het BPA is gerealiseerd.

•

Figuur 69. Gewestplan en situering BPA’s

Boseind, K.B. 09/05/1959, gewijzigd bij K.B. 27/07/1960, 1/08/1975 en M.B. 18/12/1984,
18/06/1991 en 01/10/2004
Het BPA maakt onderdeel uit van Mechelen-aan-de-Maas (de omgeving van de J. Smeetslaan). Het betreft een BPA waar ongeveer 200 wooneenheden kunnen gerealiseerd worden.
Grotendeels werd dit BPA gerealiseerd. Ten gevolge van de opmaak van het masterplan
Mechelen-aan-de-Maas werd dit BPA in herziening gesteld.

verkavelingen
In Maasmechelen zijn geen verkavelingen aanwezig.

Figuur 70. Overzicht van de geldende verkavelingen
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aanbevelingen vanuit het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
gewenste woon- en leefstructuur
Als gevolg van de mijnontginning heeft Maasmechelen een primaire rol gespeeld in de opvang van
de grootschalige inwijking van (buitenlandse) arbeiders. Dit is nog steeds te merken in de bevolkingssamenstelling van de gemeente. Het aandeel aan lagere sociale klassen is groot. Om de stromen aan mijnarbeiders te huisvesten, werden grootschalige sociale woonprojecten opgericht (onder
meer onder de vorm van tuinwijken). Als gevolg hiervan heeft Maasmechelen vandaag een ruim
aanbod aan sociale woningen waardoor de gemeente ook de kansarmen uit omliggende gemeenten
met een zwak ontwikkelde sociale woningsector aantrekt.
Om een meer evenwichtige bevolkingssamenstelling te bekomen wil de gemeente Maasmechelen
zich inspannen om meer gezinnen met een hogere sociaal-economische status aan te trekken. De
optimale ontsluiting naar het hoger wegennet, de ruime keuze aan ontspanningsmogelijkheden, en
de unieke symbiose van bos en vallei met ertussen een levendig multicultureel centrum zijn belangrijke troeven die de belangstelling van hogere sociale klassen moeten wekken.
De gezinnen met een hogere sociaal-economische status wil de gemeente enerzijds bereiken tussen
de beroepsbevolking werkzaam in de economisch MHAL-regio. Anderzijds mikt de gemeente op
jonge kapitaalkrachtige gepensioneerden (de vergrijzing van de bevolking is een trend die zich
steeds verder doorzet) met een zee van vrije tijd en een budget dat aan vrijetijdsbesteding kan
gespendeerd worden.
Voor de gemeente ligt er dus een belangrijke taak in het voorzien van woongelegenheden waarbij
een kwalitatieve en hedendaagse woonomgeving en een differentiatie in prijsklasse niet uit het oog
wordt verloren. Extra aandacht dient uit te gaan naar het aantrekken van huishoudens met een hogere sociaal-economische status. Voor hen dient een divers aanbod gecreëerd te worden waarbij
zowel residentiële woningen (vrijstaande woning met grote tuin) als luxeappartementen in de levendige centra van Mechelen-aan-de-Maas en de Eisden-Tuinwijk beschikbaar zijn. Deze woongelegenheden worden voorzien binnen het af te bakenen kleinstedelijk gebied.
Hoogdynamische activiteiten op vlak van wonen, werken en recreëren worden ingevuld in de centrale verstedelijkte band waardoor de ecologische waarden van het Kempisch Plateau en de Maasvallei zoveel mogelijk gevrijwaard worden. Binnen deze centrale verstedelijkte band worden de
centra van Mechelen-aan-de-Maas en Eisden-Tuinwijk verdicht met stedelijke woontypologieën in
hoge dichtheden.
De gemeente Maasmechelen wil de richtdichtheid van 25 woningen/hectare binnen haar gemeenlijk ruimtelijk structuurplan echter differentiëren gezien het bebouwingspatroon binnen het kleinstedelijk gebied is opgebouwd uit een aantal concentratiepunten die elk een specifieke aantrekkingskracht uitoefenen omwille van de aanwezige voorzieningen; vanuit deze concentratiepunten
waaiert het woongebied concentrisch uit van een meer stedelijke verschijningvorm tot een typische
verkavelingsstructuur met een open bebouwingspatroon. In de concentratiepunten (onder meer centra van Eisen-Tuinwijk en Mechelen-aan-de-Maas) zal de gemeente Maasmechelen hoge woondichtheden opleggen om enerzijds haar aanbod aan stedelijke woontypologieën te verhogen en anderzijds de bestaande structuur van de meer residentiële gebieden te kunnen respecteren. De gemeente zal ernaar streven dat voor de aan te snijden binnengebieden en woonuitbreidingsgebieden
binnen de afbakeningslijn van het kleinstedelijk gebied samen een minimale dichtheid van 25 wo-
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ningen per hectare behaald wordt. De differentiatie in dichtheid binnen het kleinstedelijk gebied en
de hieraan gekoppelde randvoorwaarden en ontwikkelingsperspectieven worden verder uitgewerkt
binnen de deelruimte ‘centrale verstedelijkte band’.
Naast strategische projecten in de bestaande centra – met het project ‘wonen aan het water’ in Eisden-Tuinwijk als topper – wordt de N78 aangeduid als te concipiëren stedelijke boulevard met
kwalitatieve woningen en appartementen in hoge dichtheden.

beleid op het niveau van de deelruimte ‘kleinstedelijk centrum Mechelen-aan-de-Maas’
Om de stedelijke taakstelling op te vangen, om in te spelen op het toenemende aantal senioren die
dicht bij centrum voorzieningen willen wonen en om voldoende draagvlak te creëren voor centrumfuncties, wordt in de onmiddellijke omgeving van het centrum Mechelen-aan-de-Maas een revitaliserings- en verdichtingsbeleid gevoerd. Er wordt in een hoge dichtheid gebouwd (meer dan 30 woningen per ha) waarbij gesloten bebouwing, meergezinswoningen en hoogbouw op schaal van het
kleinstedelijk gebied Maasmechelen het stedelijk woonmilieu bepalen.
Aan de rand van het stedelijk gebied liggen een aantal woonwijken die vanwege hun specifiek karakter en voorkomen aan een lagere dichtheid worden ontwikkeld (14 woningen/ha of lager) met
een nadruk op een halfopen tot open bebouwingsstructuur in middelgrote tot grote tuinen. Op deze
manier blijft de eigenheid van de woonwijk behouden en wordt er een zachte overgang gemaakt
naar de aangrenzende natuurcomplexen (bijvoorbeeld woonpark langs de Ringlaan).
Dit woonmilieu vormt een aantrekkelijk kader voor huishoudens met een hogere sociaaleconomische status die op zoek zijn naar een rustige woonomgeving met een groen karakter waar
zij een woning kunnen betrekken met voldoende buitenruimte.
De verdere invulling van het stedelijk woongebied met residentieel karakter gebeurt door:
• specifieke aandacht te geven aan de groene inrichting van de woonomgeving;
• de reconversie van de voormalige voetbalterreinen van Patro Maasmechelen. Door de ontwikkeling van nieuwe voetbalterreinen aansluitend bij het sportpark van Eisden komt dit
gebied vrij voor een nieuwe invulling. De excentrische ligging van het gebied ten opzichte
van het kleinstedelijk gebied Maasmechelen maakt het minder geschikt voor de invulling
met nieuwe woonondersteunende (recreatieve) activiteiten. Andere gebieden zijn hiervoor
beter
gepositioneerd
binnen
het
kleinstedelijk
gebied.
De situering van het gebied, aansluitend aan de bosrand van het Nationaal Park Hoge
Kempen en de unieke omgeving van de omringende tuinwijk, biedt een ideaal kader voor
de invulling van een residentiële wijk
Randvoorwaarden bij de invulling zijn:
- omwille van de nabijheid van de historische tuinwijk dient er specifieke aandacht
te gaan naar de invulling van het te ontwikkelen residentieel woongebied. Dit wil
niet zeggen dat de woningen van de tuinwijk gekopieerd moeten worden, wel kan
er gebruik gemaakt worden van de typologie van woningen en de landschapselementen die typerend zijn voor tuinwijken.
- De afwerking van het plein rond de Sint-Barbarakerk is een strategisch element
binnen het binnengebied. Rond dit plein kunnen meer stedelijke woonvormen geintegreerd worden.
• Aansnijding van het buitengebied ‘Oude Baan-Steenkuilstraat-Zegstraat-Bouwdewijnlaan”.
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Op het vlak van woningprogrammatie worden 2 gebieden binnen of aan de rand van de case aangeduid als prioritair te ontwikkelen gebieden (korte termijn):
• het gebied tussen de Oude Baan, Steenkuilstraat, Zegestraat en Boudewijnlaan – richtdichtheid 15 woningen per hectare;
• het gebied tussen de Ringlaan en de Zandstraat (gedeeltelijk) – richtdichtheid 20 woningen
per hectare.
Een zevental gebieden worden aangeduid als te reserveren gebieden voor wonen (middellange en
lange termijn):
• drie binnengebieden tussen de Steenkuilstraat en de Joseph Smeetslaan (gelegen in de
bpa’s Oude Baan en Boseind, beiden in herziening) – richtdichtheid 25 woningen per hectare;
• drie gebieden langs de Oude Baan (ten zuiden van de Ringlaan, allen gelegen in het bpa
Proosterbos) – richtdichtheid 15 woningen per hectare;
• het zuidelijk deel van het gebied tussen de Ringlaan en de Zandstraat (gedeelte ook op korte termijn te ontwikkelen) – richthdichtheid 20 woningen per hectare.

ONTWIKKELINGEN

•

Respondent wijst op de honkvastheid van de bewoners.

•

Er zijn heel veel aanvragen om af te wijken van de voorschriften, “om grijs haar van de krijgen”. Het beleid volgt dan de voorgeschreven procedure. Men poogt om de aanvragen tot afwijkingen in te dijken door in een vroeg stadium in overleg te treden met de ontwerpers en op
deze manier “mee te stappen” in de redenering.

•

De vraag om appartementen te bouwen is toegenomen. Het betreft steeds kleine projecten, tot
20 appartementen op initiatief van zelfstandigen en aannemers.

•

Als er aanvragen zijn voor appartementen, dan worden deze geweigerd.

•

Er zijn weinig aanvragen voor nieuwe typologieën zoals kangoeroewoningen.

•

De aanvraag vooréén woonzorgzone is reëel (op vraag van promotoren gespecialiseerd in de
zorgsector).

BELEID

Figuur 71. Gewenste ruimtelijke structuur van de centrale verstedelijkte band (bron: gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan Maasmechelen)
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•

In de jaren 1960 werden talrijke BPA’s opgemaakt. Dezee worden weliswaar regelmatig aangepast, maar ze sturen nog steeds de ruimtelijke ordening. Er zijn in Maasmechelen geen 20
verkavelingen.

•

BPA Boseind wordt uitgevoerd met private partners, die totaalprojecten voorstellen. De enige
wijziging ten opzichte van vroeger betreft de houding van de gemeente ten aanzien van de ontsluiting. Vroeger deed de gemeenten ook de koppen van de ontsluiting; nu doet ze dat niet
meer.

•

Bij de BPA’s horen ook onteigeningsplannen. Deze zijn echter nog nooit gebruikt voor de realisatie van een project.

•

Maasmechelen is in 1990 gestart met de structuurplanning. In een eerste fase informeel, na de
goedkeuring van het decreet van 1996 volgens de officiële procedure, maar niet zonder moeilijkheden. Momenteel is er een structuurplan dat in fase van voorlopige aanvaardig zit.

•

Respondent wijst er op dat ze de laatste 10 jaar “verstrengd” zijn. 10 jaar geleden was het nog
mogelijk om een halfopen bebouwing op 3 are te bouwen. Nu kan dit niet meer.

•

Binnen het kleinstedelijke gebied is het in enkele straten mogelijk om dichter (appartememten)
te bouwen.

•

In de context van de sluiting van de mijnen heeft de SHM Maaslands Huis (opgericht in de jaren 1960) heel wat sociale woningen gebouwd (sociale huur). SHM is zeer actief.
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4.8.4

MAASMECHELEN

uitwerking van voorstellen

BEKNOPT OVERZICHT VAN DE UITGANGSPUNTEN

ruimte
• diepe braakliggende percelen
• zeer hoge ontwikkelingsdynamiek de laatste 30 jaren
demografie
• hoog aandeel buitenlandse bevolking
markt
interviews met bewoners
interviews met deskundigen
• hoog aantal afwijkingsaanvragen
• vraag naar appartementen

Door een gedetailleerde afbakening van mogelijke herontwikkelingszones in de wijk ontstaat een
ruimtelijk netwerk aan de achterkant van de bestaande woningen, los van het bestaande stratennetwerk.
Deze zones bestaan uit de braakliggende achterkanten van de diepe percelen, uit leegstaande
verbindingspercelen en uit lege ruimtes met voorzieningen (voetbalterrein, schoolplein).
In plaats van het klassiek patroon van straten en kavels in de lege zones door te trekken en de
uniformiteit van de wijk te versterken wordt voorgesteld om deze zones met nieuwe collectieve
buitenruimtes, stedelijke woontypologieën en lokale gemeenschapsvoorzieningen te ontwikkelen.
Langs de achterkant van de bestaande kavels ontstaat een netwerk van collectieve en publieke
ruimtes, wat een meerwaarde geeft aan de bestaande structuur van de wijk.
De programmatische invulling van de vrijkomende zones is afhankelijk van de ligging binnen de wijk
(van bosgebied tot centrumbebouwing), van de schaal van de vrijkomende zones (van een informele
passage tussen twee woningen tot een nieuw park of sportterrein) en van het statuut van de ruimte
(publiek, semi-publiek, collectief). De nieuwe woontypologieën en gemeenschappelijke functies zijn
autotoegankelijk, maar doorgaand verkeer op het nieuw netwerk is niet toegelaten.

beleid
analyse beleidsplannen
interview met de gemeente
• verhoging percentage van stedelijke woontypologieën
• gemiddelde dichtheid van 20 wooneenheden per hectare (bestaande dichtheid 12 wooneenheden
per hectare)
Kenmerkend voor deze wijk zijn de diepe percelen. De noordelijke stadsblokken van het studiegebied
hebben kavels met een gemiddelde breedte van 11 m en een diepte van 85 m (zie het percelenplan).
Door de inefficiënte breedte/diepte-verhouding liggen grote oppervlaktes binnen het bouwblok
braak.
Het hoge aandeel lege percelen en de grote braakliggende oppervlaktes zijn kenmerken die over
de hele wijk in verschillende opstellingen terug te vinden zijn. Een voorstel op wijkniveau naar
hergebruik van deze zones ligt voor de hand.

THEMA: PERCELENNETWERK

Het hoofdthema binnen de vraag naar hergebruik van de wijk in Maasmechelen is het optimaliseren
van het grondgebruik.
Het aandeel braakliggend land in de wijk van Maasmechelen is vrij hoog. Verdere verdichting op
schaal van de wijk met stedelijke woontypologieën is ruimtelijk mogelijk en wordt vanuit de markt
gevraagd. Beleidsmatig zijn binnen de bestaande dichtheid van 12 wooneenheden per hectare en de
toegelaten dichtheid van gemiddeld 20 wooneenheden per hectare grote marges mogelijk op het vlak
van verdichting, tot gemiddeld 40%. De ontwikkelingsdynamiek van appartementswoningen in de
wijk is recent opgestart en beantwoordt gedeeltelijk aan de vraag naar nieuwe woontypologieën.
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